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ВІДГУК 

офіційного опонента 
на дисертаційну робот  Мельника Володимира Григоровича 

«Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансометричних каналів 
 та сенсорних систем на їх основі»,  

подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 
05.11.05 – прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин 

 
Актуальність теми. Розробка і впровадження нових технологій в науково-

технічних областях, стрімкий розвиток біомедичних галузей, зростаюче значення 

моніторингу стану інфраструктурних та природних об’єктів, забезпечення сталого 

функціонування транспортних засобів вимагають прискорення інформатизації всіх 

сфер людської діяльності. Первинними ланками в отриманні інформації, від яких 

залежить повнота і надійність використовуваних даних є вимірювальні засоби. Нові 

потреби проявляються як у кількісному виразі – попиті на масовий випуск дешевих 

вимірювальних засобів, так і в якісному – необхідності вирішення нових складних 

завдань, що вимагають високої чутливості та точності приладів, різноманітних, а 

часом принципово нових функцій та методів вимірювань. У зв’язку з цим зрозуміла 

цікавість до використання в якості джерела інформації значень параметрів імітансу:  

або безпосередньо об’єкту досліджень, або вихідних сигналів імітансних сенсорів. 

Вона викликана їх інформативністю, а також високою завадостійкістю, чутливістю і 

точністю засобів вимірювань.  

Існуюча проблема пов’язана з типовим протиріччям в приладобудуванні: 

складності одночасно забезпечити високі метрологічні характеристики приладів і їх 

експлуатаційні якості та техніко-економічні показники, використовуючи традиційні 

підходи до розробок і організації виробництва вимірювальних засобів. Ця проблема 

стоїть особливо гостро в імітансометрії через складності вимірювань комплексних 

величин на змінному струмі в широкому частотному діапазоні, різноманітність і 

нестандартність сенсорів, відсутність багатьох необхідних блоків чи вузлів в 

інтегральному виконанні. Тому актуальною є тематика представленої роботи –  

створення наукової бази для розробки досконалих та конкурентоздатних 

уніфікованих засобів вимірювань параметрів імітансу з широкими функціональними 
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можливостями для вирішення нових наукоємних завдань, в яких поєднуються 

простота, технологічність та невисока вартість, малі розміри і енергоекономічность 

з точністю, широким діапазоном, завадостійкістю, чутливістю і багаторозрядністю 

вимірювань. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеності. Дисертаційну 

роботу Мельника В.Г. присвячено пошуку нового підходу до розробок приладів для 

визначення параметрів імітансу і вимірювальних систем на їх основі, який дозволив 

би зняти або пом’якшити об’єктивно існуючі протиріччя і довести сукупність 

метрологічних та техніко-економічних показників до рівня, що забезпечує їх 

конкурентоздатність та можливість широкого застосування в умовах нашої країни. 

Для цього розвинуто нову концепцію побудови імітансометричних каналів, що 

включає спрощення та уніфікацію апаратури (передусім вимірювальних кіл), 

використання принципів модульності та відкритості архітектури. Для її реалізації 

розроблено нові принципи побудови вимірювального каналу, нові методи 

вимірювань та відповідні структури вимірювальних кіл, обґрунтовано нові методи 

підвищення роздільної здатності та зменшення систематичних похибок. За 

результатами досліджень створено уніфіковані імітансометричні модулі і доведено 

можливість ефективно вирішувати на їх основі широке коло завдань по контролю 

параметрів електричних кіл і неелектричних величин з застосуванням імітансних 

первинних перетворювачів. Загальна оцінка змісту роботи дозволяє говорити про її 

повноту і завершеність.        

 У вступі  обгрунтовано актуальність теми дисертації, розкрита сутність 

проблеми,  сформульовано мету досліджень і їх зв’язок з планами виконуваних 

автором науково-дослідних робіт, наукову новизну отриманих результатів і їх 

практичну цінність, показано особистий внесок дисертанта.  

У першому розділі дисертаційної роботи аналізуються проблематика та 

напрямки розвитку вимірювань параметрів імітансу. Дається огляд базових 

положень та методів, що використовуються в цій галузі, основних областей 

застосування цього виду вимірювань, розглядаються тенденції в розробках і 

протиріччя, що при цьому виникають. Аналізуються відомі принципи побудови 
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універсальних (багатофункціональних) засобів та проблематика багатопараметрових 

вимірювань, зокрема функціональна сумісність об’єктів досліджень з 

вимірювальними каналами багатоканальних систем. Використовуючи положення 

інформаційної теорії вимірювань досліджено зв’язок параметрів каналу з їх 

інформаційною продуктивністю, зроблено висновки відносно шляхів її підвищення.  

Розглядаються особливості можливих підходів до удосконалення 

імітансометричного каналу. Представлено його узагальнюючу блок-схему, за 

допомогою якої аналізуються проблеми і резерви збільшення продуктивності при 

використанні тих чи інших методів вимірювань та перетворення сигналів.  

У висновках вказується на необхідність уніфікації засобів вимірювання 

імітансу, розробки для цього нових методів вимірювань і відповідної сукупності 

вимірювальних кіл. Вказано принципи, на яких має будуватися перспективний 

підхід до удосконалення імітансометричних каналів. 

У другому розділі представлено теоретичну базу та методологію 

удосконалення каналів визначення параметрів імітансу. Сформульовано новий 

підхід до їх побудови, який базується на структурно-алгоритмічних методах 

поліпшення метрологічних та техніко-економічних характеристик за визначеними в 

роботі ключовими напрямками. Розроблена концепція уніфікації апаратних засобів 

імітансометричних каналів. Для цього проаналізовані їх основні функції та 

взаємозв’язки, виконано їх групування відповідно до узагальненої структури каналу, 

розглянуто особливості формування в ньому функціональних модулів. Відповідно 

до сформульованих принципів концепції розроблена узагальнена блок-схема 

уніфікованого вимірювального каналу, за допомогою якої показана можливість 

реалізації на його основі методів мостових вимірювань, прямих перетворень  

інформативних сигналів і їх комбінацій.  

Значне місце в цьому розділі займає теоретичний аналіз всіх основних типів 

мостових вимірювальних кіл: чотирьохплечих мостів, трансформаторних мостів та 

компенсаційно-мостових кіл. Представлені їх структури, виконано аналіз 

особливостей функцій перетворення та виділено оптимальну групу, що забезпечує 

функціональну повноту виконання вимірювань з найкращими метрологічними 
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якостями. Показано, що принципи дії і оптимальність метрологічних властивостей 

цих структур відповідають двом близьким конфігураціям чотирьохплечого моста з 

інтегральним цифроаналоговим перетворювачем в якості плеч порівняння та двох 

операційних підсилювачів, що забезпечують його функціонування в режимі 

граничного узгодження.  

Наприкінці розділу наводяться загальні принципи побудови уніфікованого 

базового модуля імітансометричного каналу та його блок-схема з уніфікованим 

внутрішнім інтерфейсом, що забезпечує гнучкість побудови вимірювальних кіл при 

вирішенні тих чи інших завдань і застосуванні необхідних для цього методів 

вимірювань. 

Третій розділ  роботи присвячено розробці нових принципів побудови 

уніфікованого, функціонально повного набору спеціалізованих та універсальних 

(багатофункціональних) вимірювальних кіл, розрахованих на використання 

комбінованих методів вимірювання, а також розробці нових методів корекції 

систематичних похибок в універсальних приладах. Застосований підхід виходить з 

використання в якості основи вимірювального каналу уніфікованого базового 

модуля та полягає в спрощенні мостових кіл та більш гнучкій їх адаптації до 

особливостей вирішуваного завдання та параметрів об’єкта вимірювань. 

Запропоновані нові структури та методи вимірювань параметрів комплексного 

опору, при будь-якому характері та значеннях їх складових. На їх математичних 

моделях отримані і проаналізовані функції перетворення, оцінені метрологічні 

можливості – діапазони вимірювань, рівні тестових сигналів, джерела похибок. 

Запропоновані прості і ефективні структурні рішення з розширення діапазону 

вимірювання в області малих імпедансів та зменшення похибок від впливу опорів 

кабелів підключення об’єкту вимірювань. Показано можливість реалізації на 

створеній уніфікованій базі досить простого універсального вимірювача параметрів 

RLC мостового типу.  

Велику увагу приділено розробці та обґрунтуванню нового методу визначення 

систематичних похибок і способів їх корекції. Теоретично отримані залежності 

загальної похибки універсального моста змінного струму від модульних і фазових 
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складових похибок коефіцієнтів передачі його вузлів, а також від фазового кута 

(кута втрат) об’єкту контролю. Доведено можливість оцінити реальні похибки 

приладів та скоректувати їх при обробці результатів для будь-якої точки діапазонів 

вимірювань при різних конфігураціях з’єднань функціональних перетворювачі в 

універсальному вимірювальному колі. Показано, що для цього потрібно значно 

менше еталонних засобів, ніж при інших методах калібрування таких приладів.  

В четвертому розділі розглянуто актуальне для систем з сенсорами питання 

підвищення продуктивності каналів вимірювання параметрів імітансу, яка 

визначається як швидкодією приладів, так і розрядністю їх шкали.  

В роботі удосконалено метод вимірювання з використанням подвійного 

інтегрування за рахунок більш повного використання енергії сигналу, що дозволило 

збільшити чутливість та ступінь придушення мережевих завад, або підвищити 

швидкодію при збереженні їх рівнів. Показано, що запропоноване рішення також 

збільшує розрядність і зменшує частотні похибки вимірювань. 

Проаналізовано особливості перетворень інформативних сигналів в сенсорних 

системах та обґрунтовано побудову вимірювального каналу з багаторозрядним 

комбінованим перетворенням параметрів імітансу, суть якого полягає у порівнянні 

пасивних величин (вимірюваних і зразкових) в основному мостовому колі та 

активних величин (напруги нерівноваги моста та опорної напруги) в тракті обробки 

його вихідного сигналу. Розроблено метод узгодження шкал аналого-цифрових 

перетворень в контурах порівняння. Показано можливість адаптивного 

самоналаштування каналу до параметрів сенсорів, діапазону та динаміки змін 

інформативних сигналів, що забезпечує оптимізацію діапазону, розрядності та 

швидкості перетворень. 

В роботі детально досліджено важливе питання впливу внутрішніх завад на 

однозначність результатів перетворень в приладах з двома контурами порівняння 

сигналів. Виявлено джерело специфічної диференційної нелінійності функції 

перетворення та розроблені методи її суттєвого зменшення. 

У п’ятому розділі розглядаються питання використання уніфікованих 

імітансометричних каналів в якості віддалених терміналів систем збирання даних. 
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Аналізуються особливості можливих структур багатопараметрових інформаційно-

вимірювальних систем мережевого типу, обґрунтовано рекомендації з оптимальної 

побудови уніфікованого вимірювально-керуючого термінала та системи в цілому.  

Детально розглядається функціональна схема уніфікованого базового модуля 

вимірювального каналу, розробленого як для побудови автономних приладів, так і 

для виконання алгоритмічно складних вимірювань з елементами інтелектуальності. 

Обговорюються технічні характеристики створених експериментальних зразків  цих 

пристроїв, варіанти і рекомендації з їх застосування при реалізації інтелектуальних 

контрольно-вимірювальних систем. 

Визначено необхідні функції та розроблено структуру мультипроцесорного 

периферійного терміналу мережевої контрольно-вимірювальної системи, що 

забезпечує отримання декількох синхронізованих потоків даних про перебіг 

швидких процесів. Він дозволяє провести їх інтелектуальну обробку та реєстрацію в 

режимі реального часу, здійснювати оперативне управління об'єктом контролю за 

складними алгоритмами, включаючи елементи розпізнавання образів. Важливою 

сферою застосування даної розробки є швидке протиаварійне управління 

обладнанням на локальному рівні за допомогою прикладних програм, які 

завантажуються користувачем. 

Шостий розділ присвячено розробці методів та засобів високочутливих 

вимірювань з використанням диференційних резистивних і ємнісних сенсорів.  

На основі мініатюрних тонкоплівкових термометрів опору, розроблених 

мостових кіл і базового імітансометричного модуля створені прості і високочутливі 

уніфіковані канали вимірювань різниці температур. Розроблено аналітичні і фізичні 

моделі, на яких досліджено вплив саморозігріву термосенсорів і нагріву сигнальних 

кабелів, а також інших неінформативних параметрів вимірювальних кіл та 

середовища на похибки вимірювань, запропоновано рішення, що зводять їх до 

прийнятного мінімуму. Розроблено методи і засоби визначення енергії 

малопотужних теплових ефектів в малих об’ємах  для використання в біосенсориці.  

Обґрунтовано структуру та характеристики мостових кіл з диференційними 

ємнісними датчиками, що добре узгоджуються з уніфікованим базовим модулем і 
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дозволяють визначати лінійні і кутові переміщення, діелектричну проникність 

матеріалів, зусилля і вагу та багато інших параметрів, що важливі для діагностики і 

моніторингу природних і технічних об’єктів, контролю процесів та якості продукції. 

В сьомому розділі викладено великий обсяг матеріалів досліджень з 

проблематики побудови біосенсорних систем з диференційними датчиками 

кондуктометричними типу та розробки необхідних для їх реалізації електронних 

каналів на основі коменсаційно-мостових схем. Окреслено початковий стан 

питання, визначено проблеми, що стримують застосування такого виду аналітичної 

апаратури, сформульовано детальний перелік завдань досліджень і розробок. 

Теоретично досліджено причини значних змін чутливості вимірювального 

каналу з планарними двохелектродними кондуктометричними сенсорами, 

розроблені методи вимірювань і структури вимірювальних кіл для її достатньої 

стабілізації. На аналітичних моделях цих кіл досліджено функції перетворення, 

показана можливість корекції залежності чутливості від значень параметрів 

сенсорів. Розроблено структуру мостового кола і метод його балансування, що 

забезпечує діагностику ключових параметрів диференційних датчиків в процесі 

біосенсорних вимірювань.   

Детально вивчені проблеми, що обмежують метрологічну надійність даного 

типу біосенсорних систем. Проведено експериментальні дослідження параметрів 

схем заміщень сенсорів різної конструкції в широкому діапазоні частот, визначено 

найбільш оптимальну для практичного використання його ділянку. Досліджено межі 

можливих змін параметрів сенсорів та зміни в цих умовах метрологічних 

характеристик вимірювального каналу. Доведено можливість отримання стабільної і 

нормованої функції перетворення запропонованими структурно-алгоритмічними 

рішеннями. Досліджено вплив змін неінформативних параметрів середовища на 

результати вимірювань при неідентичних сенсорах диференційного датчика. 

Запропоновано методи зменшення такого впливу та розроблено структури 

компенсаційно-мостових кіл для їх реалізації. Виконані метрологічні дослідження 

на експериментальних зразках кондуктометричних біосенсорних систем, що 

підтверджують ефективність створених методів та засобів вимірювань.  
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У восьмому розділі наведено матеріали практичної реалізації та 

впровадження результатів досліджень. 

Представлені результати розробок каналів інформаційно-вимірювальних 

систем і приладів з ємнісними датчиками для моніторингу, діагностики та 

оперативного контролю в технічних галузях та в медицині, що базуються на 

запропонованих в роботі підходах та технічних рішеннях, які здійснювались в 

рамках Державних науково-технічних програм та на договірній основі.  

Представлено короткий опис та основні характеристики біосенсорних систем 

на калориметричному принципі, кількох варіантів кондуктометричних біосенсорних 

систем, біосенсорного комплексу з електрохімічною коміркою амперометричного 

типу, портативного приладу з диференційним ємнісним датчиком для визначення 

забруднень водних ресурсів за допомогою імпрегнованих мембран, портативної 

люмінесцентної біосенсорної системи. Всі розробки виконувались на основі 

створених в роботі уніфікованих базових модулей. 

Показано, що побудова вимірювального каналу вимірювально-інформаційної 

системи на основі компенсаційно-мостових кіл відкриває широкі можливості для її 

оптимальної інтеграції з різноманітними датчиками, вихідні параметри яких 

представлені пасивними електричними величинами. Створені принципи побудови 

та структури спеціалізованих і багатофункціональних мостових вимірювальних 

перетворювачів, методи і засоби підвищення їх точності та чутливості, способи 

швидкого зрівноваження при комплексних інформативних сигналах забезпечують 

вирішення найрізноманітніших завдань з визначення фізичних величин. 

У додатках наведено: повний перелік публікацій автора за темою дисертації; 

матеріали, які підтверджують впровадження отриманих результатів; технічні 

характеристики розроблених приладів і систем; опис та результати їх 

експериментальних досліджень; документи метрологічної атестації; матеріали, що 

ілюструють апробацію розробок і демонстрацію зразків на престижних виставках. 

    Основні наукові результати та наукова новизна дисертації. До 

найвагоміших нових наукових результатів слід віднести такі:  

1. Вперше запропоновано новий підхід до побудови засобів вимірювання 
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імітансів, що оснований на розробленій концепції їх уніфікації, відкритості 

архітектури, модульній структурі, забезпеченні функціональної гнучкості. 

2. Вперше показано, що принципи дії і основні властивості поширених типів 

вимірювальних кіл (чотирьохплечих та трансформаторних мостів, компенсаційно-

мостових кіл, в яких використовується порівняння напруг або струмів) можуть бути 

відтворені двома запропонованими конфігураціями чотирьохплечого моста на 

основі інтегральних компонентів, що легко перебудовуються одна в іншу.  

3. Вперше запропоновано та розвинуто новий різновид компенсаційно-

мостових кіл, що спрощують вимірювальний канал, оптимізують його метрологічні 

та техніко-економічні показники. 

4. Вперше запропоновано та теоретично обґрунтовано новий метод 

визначення і цифрової корекції систематичних похибок багатофункціональних та 

широкодіапазонних вимірювачів параметрів імітансу. 

5. Запропоновано нові шляхи підвищення інформаційної продуктивності  у 

вимірювальних системах  з імітансними сенсорами і розвинуто методи вимірювань, 

що їх реалізують. 

6. Розвинуто теоретичні основи побудови і вперше створено на основі 

зрівноважених компенсаційно-мостових кіл метрологічно надійні вимірювальні 

канали з диференційними терморезисторними, ємнісними та двохелектродними 

кондуктометричними перетворювачами для біосенсорних систем.   

Значення одержаних наукових результатів полягає в тому, що вперше 

комплексно поставлено та вирішено важливу проблему розвитку науково-технічної 

бази для побудови метрологічно досконалих, технологічних і  недорогих засобів 

вимірювань імітансометричного типу та створено на її основі принципово нові 

інформаційно-вимірювальні систем і прилади для технологічного контролю, 

моніторингу та діагностики в промисловості і біомедичній сфері.  

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що 

на основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень розроблено та 

впроваджено велику кількість приладів і систем, що вирішують актуальні завдання в 

промисловості, в біомедичній сфері та в наукових дослідженнях. Створене 
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обладнання конкурентоздатне за технічними і економічними показниками та 

серійнопридатне, більшість розробок не має аналогів. Серед отриманих практичних 

результатів окреме значення мають наступні: 

- розроблені уніфіковані базові модулі імітансометричних каналів 

дозволяють створювати прилади загального призначення та термінали мережевих 

вимірювальних систем з використанням нових методів вимірювань, покращити їх 

метрологічні параметри, значно прискорити та здешевити розробки і впровадження; 

- розроблено структури, алгоритми роботи та схемні рішення 

конструкційно і технологічно простих, дешевих універсальних засобів вимірювання 

параметрів імітансів з точністю не гірше 0,1% і роздільною здатністю до 0,001%;      

- реалізовані технологічні і дешеві прецизійні вимірювальні канали з 

відносною дискретністю перетворення на рівні 10-6, в яких досягаються нелінійність 

функції перетворення на рівні 10-5 і відносна похибка 10-4.  

- розроблено структури і функціональні схеми компенсаційно-мостових 

кіл, основаних на нових принципах, з використанням сучасних інтегральних 

компонентів для диференційних вимірювачів з кондуктометричними, резистивними, 

ємнісними сенсорами, що забезпечують розрізнювальну здатність вимірювального 

каналу на рівні 24 двійкових розрядів і вище;  

- на базі уніфікованих імітансометричних засобів створено економічні 

прилади і системи з широкими функціями, відносною похибкою 0,1% і нижче  для 

моніторингу, діагностики та технологічного контролю в промисловості і 

біомедичній сфері, зокрема портативні електронні ваги, багатоканальні вимірювачі 

зусиль, кутів, температури, вологості і інших технологічних параметрів, 

вимірювальні канали для біосенсорних систем кількох видів, що забезпечують 

багатократне зменшення тривалості і вартості біохімічних досліджень і не мають 

світових аналогів.   

Практичну цінність виконаних досліджень підтверджено численними актами 

впровадження результатів, зокрема в НПФ «Элексистемлес», м. Київ 

(високовольтний вимірювач фактору втрат); в Київському автомобільно-

дорожньому інституті (вимірювач адмітансу паливно-мастильних матеріалів); в ВО 
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«Електроприлад», м. Київ (цифровий терморегулятор); в Інституті нейрохірургії 

АМН України ім. А.П. Ромоданова та в Інституті серцево-судинної хірургії АМН 

України ім. М.М. Амосова (системи та прилади моніторингу стану тяжких хворих); 

в ДП «Науково-дослідний та конструкторський технологічний інститут міського 

господарства» (мобільний вимірювальний комплекс); в Інституті біохімії НАН 

України ім. О.П. Палладіна,  в Інституті колоїдної хімії і хімії води НАН України ім. 

А.В. Думанського,  в Інституті біоколоїдної хімії НАН України ім. Ф.Д. Овчаренка, 

в ДП «НВЦ Енергоімпульс» ІЕД НАН України, в Інституті молекулярної біології та 

генетики НАН України (електронні вимірювальні канали кількох типів 

біосенсорних систем). 

Обгрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Результати роботи є науково-обґрунтованими і не суперечать 

відомим фізичним законам та фундаментальним положенням в галузях досліджень. 

Усі дослідження ґрунтуються на глибокому аналізі об’єктів досліджень, їх 

аналітичному моделюванні, підтвердженні висунутих положень та результатів 

математичного аналізу експериментальними дослідженнями. В роботі коректно 

використано стуктурно-алгоритмічні методи удосконалення засобів вимірювань, 

методи математичного аналізу, теорії вимірювань, теорії похибок, теорії 

електричних кіл, методи розрахунків параметрів вимірювальних перетворювачів. 

 Повнота викладення результатів в опублікованих працях. Основні 

положення і результати роботи викладено в 52 друкованих працях, серед яких: 2 

монографії, довідник, 32 статті в фахових наукових виданнях України, з них 12 

входять до міжнародних наукометричних баз (індекс Хірша в базі SCOPUS – 4), 4  

публікації в зарубіжних виданнях, 4 – авторські свідоцтва та патенти, 8 – доповіді на 

міжнародних науково-технічних конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Положення дисертаційної роботи 

широко апробовано на 18 міжнародних наукових конференціях. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Автореферат написано у відповідності з діючими вимогами ДАК України, він 

містить всі необхідні складові. В ньому викладено основну суть виконаних 
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